
युद्धभूमीवर मूत्रववसर्जन करणारं मूल!   

    व्लादिमीर रॅडन्स्की 



एक सामान्सय लहान मूल युद्धभूमीवर 
मूत्रववसर्जन करून युद्ध थांबवू शकतं 

का?  

 

कसे?  

 

हे अचाट  काम करणाऱ्या मुलाची 
गोष्ट या पु्तकात वाचा.   

युद्धभूमीवर मूत्रववसर्जन 
करणारं मूल!   



फार फार वर्ाांपूवी एका उंच िगडी भभतंीच्या पभलकड ेएक छोटंसच टुमिार शहर 
होत.ं दिसायला ते अगिी वरच्या चचत्रासारखं होतं.  



या शहरात एक छोटंसं मूल आपल्या आई-
बाबासंोबत राहात होतं. त्याचे आई-बाब 

त्याच्यावर खूप पे्रम करत.  

त्याची आई सतत त्याचं 
चुंबन घेत बसे आणण 

बाबा दिवसभर 
त्याच्यासोबत खेळत 

बसत.  



रोर् सकाळी ते लहान मूल आपल्या आई-
बाबासंोबत फुलाचं्या बार्ारात र्ात असे. 

“ककती संुिर आहेत ही फुलं!”   

“ककती सुिंर आहे हे आयुष्य!”  

त्याचें दिवस खूप आनंिात र्ात 
होते.  



पण एक दिवस  

अघदटत घडलं.  

युद्ध!  
ते सुंिर शहर नष्ट करायला 

शत्रसुैन्सय आलं.  

किाचचत त्यानंा त्या शहराच्या 
सौंियाजचा मत्सर वाटत असावा. 
    “ककती भयानक युद्ध!”  



आणण मग एक मोठ्ठी लढाई!  
लोक लढू लागले,  
लढतच रादहले. 

         दिवस-रात्र  
    फक्त लढाई  आणण लढाई!   



ककती उिास  
शहर आहे हे!  

मुलं गल्ल्यांमध्ये खेळत नव्हती. 
बार्ारात सुंिर फुल ंदिसत नव्हती. कुणी 

खळखळून हसत नव्हतं.  



लहान मूल खूप ि:ुखी झालं. 
त्याच्यासोबत खेळायला त्याचे बाबा नव्हते. 
त्याचे चंुबन घ्यायला त्याची आई नव्हती.  

कुठे गेले हे सगळे?  
त्याने पुन्सहा पुन्सहा हाका मारल्या. 

पण कुणीच आलं नाही.  



छोट्याशा मुलाने सभोवती पादहल.ं 
सगळीकड ेफक्त लढाई सुरू होती. 

शहराच्या उंच भभतंीवरसुद्धा!  

सवजत्र बंिकुा, तोफा याचंाच आवार्! 
बँग बँग!    बूम बमू! 

क्लंग-्लँग! 

  

ते एकाकी मूल खूप घाबरलं. 
त्याला त्याच्या आई-बाबाचंी आठवण  
येऊ लागली. पण त्याक्षणी त्याला  

सवाजत र्ा्त गरर् होती....  



.....लगेच मूत्रववसर्जन करण्याची!  

तो आणखी धीर धरू शकला नाही.   
भभतंीवरच उभा राहून तो लघवी  
करू लागला.  

त्याचे मूत्र बूमबूम, बँगबँग, क्लंग्लँग करणाऱ्या  
बंिकुा आणण तोफावंर पडलं.  
त्याने डावीकड ेलघवी केली.  
त्याने उर्वीकड ेलघवी केली. 
पण, तुम्ही त्याला क्षमा करा.  

खूप छोटा आहे हो तो!  



अचानक सगळं काही थांबलं! 



मग कुणीतरी हसल.ं 
हा-हा-हा-हा! आणण   
हो-हो-हो-हो! आणण  

ही-ही-ही-ही!  

 

 थोड्याच वेळात शहराच्या भभतंीसभोवती 
असलेले सवज लोक हसू लागले.  

ते हसतच रादहले.  



सूयज मावळतीला गेला तरीही  
लोकाचंं हसणं थाबंलं नाही.  

आभाळात पदहला तारा उगवला. 
लोक हसून-हसून िमले. 

 हत्यारे र्भमनीवर टाकून ते झोपी गेले.  
िसुऱ्या दिवशी सकाळी उठले, 

तेव्हा कुणी लढत नव्हतं. युद्ध संपलं होतं.  
 

हुरे!  

का? 

त्या छोट्याशा मलुामुळे.   
 



उपसंहार 

त्यानंतर छोट्या मुलाला त्याचे आई-बाबा परत भमळाले. 
त्यानंा फार आनंि झाला.  
छोटं मूल शहरात लोकवप्रय झालं.  
लोकानंी त्याचा कां् य धातुचा पुतळा बनवला.   
यामुळे त्याचंी मुलं, त्याचं्या मुलाचंी मुलं  
कायम ्मरणात ठेवतील की याच छोट्या मुलाने  
मूत्रववसर्जन करून युद्ध समाप्त केलं होतं.  
  



लोकानंी या पुतळ्याचं नाव ठेवलं 

मन्सनेकन वपस 

याचा अथज, मूत्रववसर्जन करणारं मूल 

 
हे सगळं घडलं, फार फार वर्ाांपूवी 

ब्रुसेल्स नावाच्या शहरात 
 बेकल्र्यम नावाच्या िेशात 

            आशा करतो की एक दिवस  
            तुम्ही ततथे र्ाल    
            आणण ्वत:च्या डोळ्यानंी  
            हा पुतळा पाहाल. 
         आता ही संपूणज गोष्ट तुम्हाला माहीत   
         असल्यामुळे तुम्ही ती तुमच्या मुलानंा   
         सागंा, आणण त ेत्याचं्या मुलांना सागंतील.    
         अशाच प्रकारे ही गोष्ट सवजत्र पसरत र्ाईल.  

 

समाप्त 



लोकांनी लहान मुलाचा कां्य धातुचा पुतळा बनवला 
आणण त्याचं नाव ठेवलं  

मन्सनेकन वपस 
ही गोष्ट फार फार वर्ाांपूवी घडली.  


